
Ogłoszenie nr 510054830-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i
ulic na terenie miasta i gminy Skawina na lata 2020 – 2022 z podziałem na zadania” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina na lata 2020 – 2022 z podziałem na
zadania”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
nr ZP-01-2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zimowym dróg i ulic
gminnych stałego utrzymania oraz dróg nie objętych stałym utrzymaniem zlecanym do odśnieżania doraźnie przez Wydział Gospodarki
Komunalnej UMiG Skawina lub sołtysów na terenie Gminy Skawina. Pkt 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest
zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Skawina z podziałem na pięć odrębnych zadań: Zadanie A - Zimowe utrzymanie
dróg i ulic na terenie sołectw oraz i miasta Skawina - łącznie 12,042 km Zadanie B - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie sołectw oraz i
miasta Skawina - łącznie 15,971 km Zadanie C - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie sołectw oraz i miasta Skawina - 15,647 km Zadanie
D - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie sołectw oraz i miasta Skawina - łącznie 11,520 km Zadanie E - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na
terenie sołectw oraz i miasta Skawina - łącznie 18,618 km.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1843)
zamawiający – Miejski Zakład Usługowy sp. z o.o. w Skawinie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina na lata 2020 – 2022 z podziałem na
zadania” nr ZP-01-2020, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada określona w powołanym art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy polega na tym, że nie
została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skawina jako zleceniodawcą, a Miejskim Zakładem Usługowym sp. z o.o., jako zleceniobiorcą, na
podstawie której prowadzone było przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych parametrach jakościowych, a wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8. w związku z czym zachodzą przesłanki
umożliwiające udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych.


